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GROZĪJUMI
VECUMNIEKU NOVADA DOMES 2010.GADA 24.MARTA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.5
„PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANU VECUMNIEKU NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar
„Sociālo pakalpojumu un sociālā palīdzības likuma”
35.panta trešo, ceturto un piekto daļu
Izdarīt saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku
novadā” šādus grozījumus:
1. Izslēgt saistošo noteikumu 10.10. punktu „Persona mēnesī var saņemt tikai vienu sociālās palīdzības pabalsta veidu - GMI vai
dzīvokļa pabalstu.”
2. Izslēgt saistošo noteikumu 10.12.2.; 10.12.3. un 10.12.4.apakšpunktus „10.12.2.par attiecināmu īpašumu ir uzskatāms mežs un zeme platībā vairāk par 3
hektāriem.
10.12.3.par attiecināmu īpašumu ir uzskatāmas ēkas, izņemot Ministru kabineta 2010.gada
30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu” 19.2.punktā noteiktos gadījumus.
10.12.4. Ģimenēm/personām, kurām ir 10.12.2.; 10.12.3.apakšpunktā minētie īpašumi,
nepiešķir trūcīgās ģimenes/personas statusu un sociālās palīdzības pabalstus.”
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Vecumnieku novada Domes 2011.gada 27.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 5

„Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.5
„Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā””
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2011.gada 27.aprīlī

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Norādāmā informācija
1.1. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības
sniegšanu Vecumnieku novadā” nepieciešami, lai izslēgtu to
punktu, kas pretrunā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35.pantam.
2.1. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pants
nosaka, ka pašvaldība no pamatbudžeta izmaksā pabalstu garantētā
minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu,
nenosakot izmaksas periodus.
2.2. MK noteikumi Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.punkts nosaka, kas minēto
noteikumu izpratnē nav uzskatāms par īpašumu. Atbilstoši minēto
noteikumu 19.3. apakšpunktam pašvaldība var noteikt papildus
kritērijus zemei, mežam, ēkām, lai tie netiktu uzskatīti par īpašumu, bet
pašvaldībai papildus nav jānosaka, kas tiek uzskatīts par īpašumu.
2.3. Noteikumi tiek piemēroti visā Vecumnieku novada pašvaldības
teritorijā un atteicas uz visiem Vecumnieku novada iedzīvotājiem.
3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekme uz pašvaldības
budžetu netiks radīta.
3.2. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešamību
veidot jaunas darba vietas.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir pašvaldības
iestāde „Vecumnieku novada domes Sociālais dienests”.
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6.Normatīvie akti,
saskaņā ar kuriem
saistošie noteikumi
sagatavoti
7. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

6.1.Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pants.
6.2. Ministru kabineta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.3.p.
7.1.Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar
sociālā darba speciālistiem, kuri uzklausījuši klientu ieteikumus, kā arī
ar Vecumnieku novada domes speciālistiem un Domes deputātiem.
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